4) Przed użytkowaniem sprawdź czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być
położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko
częściowo przylegać do wanny (rys. 2)
ławeczka

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŁAWECZKA NA WANNĘ RF-850/RF-851/RF-852

wanna

5)

Nr katalogowy.:
Max. bezpieczne obciążenie:
Waga własna:
Regulacja szer. mocowania:
Długość siedziska:
Szerokość siedziska:

RF-850
181 kg
2,0 kg
500 - 600 mm
660 mm
224 mm

RF-851
181 kg
2,14 kg
500 - 600 mm
685 mm
224 mm

RF-852
181 kg
2,22 kg
500 - 600 mm
711 mm
224 mm

Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.

UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie
zamontowana do wanny.

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z
ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi
instrukcjami.
PRZEZNACZENIE

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1.
2.

Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak
zużycia.
Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.

UWAGA! Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków
ścierających.
GWARANCJA
Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:
•
czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
•
części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
•
mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
•
usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań,
dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie
obciążony kosztami realizacji reklamacji.
Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.
Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z
niezgodności towaru z umową.

1.

Ławeczki nie można montować na wannie gdy gumowe podkładki, znajdujące się na bocznej stronie
wsporników nie mają pełnego kontaktu z pionową (lub prawie pionową) ścianą wanny, tak jak to
pokazano na rys. 2

2.

Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.

MONTAŻ
1) Poluzuj motylkowe nakrętki znajdujące się na spodniej
stronie ławeczki obracając je przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Spowoduje to zwolnienie wsporników
regulacyjnych (rys. 1).
2) Przesuń oba wsporniki maksymalnie do środka ławeczki,
a potem połóż ławeczkę na brzegach wanny upewniając
się, że ławeczka jest na tyle szeroka, aby bezpiecznie
opierać się na brzegach wanny.
UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie
wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla
użytkownika i grozić upadkiem.

WYTWÓRCA:
REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Ławeczka na wannę ma za zadanie zapewnić stabilne
siedzisko podczas kąpieli w standardowej wannie.
Przeznaczona jest dla osób, które mają problemy, aby
nisko usiąść i/lub podnieść się z dna wanny.
.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

.

rys 1

3) Przesuwaj oba wsporniki maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że
ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów. Mocno dokręć motylkowe nakrętki wsporników.
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UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł motylkowych może spowodować uszkodzenie pokrętła.
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